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مبارزه دشوار« االغ» با «فیل »در سنا
براساسنظرسنجیهایعمومیمنتشرشدهدرسایتReal
 ،ClearPoliticsتعداد 48کرسیجمهوریخواهاندرسنا
بعدازانتخاباتمیاندورهایدرماهنوامبرمسجلاست.این
رقمبرایدموکراتها(شاملدوکرسیسناتورهایمستقل
همپیمان با دموکرات ها ) 45کرسی است  .به عبارت دیگر
هفتکرسیدروضعیتاحتمال 50-50قراردارند .اگراز
اینهفتکرسی،ششکرسیبهدموکراتهابرسداکثریت
سنارادرکنگرهبعدیبهدستخواهندآورد .اگرازاینهفت
کرسی  ،سه کرسی به جمهوری خواهان برسد اکثریت سنا
را حفظ خواهند کرد  .اگر از این هفت کرســی دو کرســی به
جمهوری خواهان برســد تعــداد آرا  50-50خواهد شــد و
جمهوریخواهانبااتکابه"رایطالیی"معاونرئیسجمهور
بهعنوانرئیسسنا،برتریخوددرسناراحفظخواهندکرد
.هفت کرســی سرنوشت ســاز در انتخابات ســنا که در آن بر
اساس میانگین نظرسنجی ها  ،شــانس پیروزی نامزدهای
دموکرات و جمهوری خواه برابر اســت  ،عبارتنــد از :آریزونا
 :کرســی باز که پیش از این به ســناتور جمهــوری خواه تعلق
داشــت  .فلوریدا  :کرســی به رای گذاشته شــده بیل نلسون
دموکرات .ایندیانا  :کرســی به رای گذاشــته شده جو دانلی
دموکرات .میسوری  :کرسی به رای گذاشته شده کلیر مک
کسکیل دموکرات .نوادا  :کرســی به رای گذاشته شده دین
هلرجمهوریخواه.داکوتایشمالی:کرسیبهرایگذاشته
شدههایدیهایتکمبدموکرات .تنسی:کرسیبازکهپیش
ازاینبهسناتورجمهوریخواهتعلقداشت.البتهبامرگجان
مک کین  ،سناتور جمهوری خواه کرسی ایالت آریزونا خالی
شدهاست،امابراساسنوبتبندیمرسومدرسنا،برایاین
کرسیتاسال 2020انتخاباتبرگزارنخواهدشدوبراساس
متمم قانون اساســی ایــاالت متحده آمریــکا  ،وظیفه تعیین
کرسی خالی شده در سنا – به هر دلیلی – بر عهده فرماندار
ایالتی اســت  .قانون ایالت آریزونا  ،فرماندار را ملزم می کند
کهکرسیخالیشدهرادراختیارهمحزبیسناتورقبلیقرار
دهد،ضمناینکهداگدوسی،فرماندارکنونیآریزونایک
جمهوریخواهنیزاست.ویاعالمکردهاستجانشینمک
کینرابعدازبرگزاریمراسمتشییعاینسناتورتازهدرگذشته
اعالمخواهدکرد،هرچندکهویاعالمکردهاستکهمسلما
خودشبهعنوانجانشینمککینمعرفینخواهدشد.
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اندیشکده روز
آزادی ادلب؛سوختن برگ آمریکا
اندیشکدهراهبردیتبییننوشت:ارتشسوریهومتحدانش
حاال و پــس از آزادســازی مناطق اشــغالی در نقــاط مختلف
سوریه ،به ادلب رســیدهاند؛ اصلیترین کانون تروریستها.
همین مســئله باعث شــده اســت تا جبهه ادلب بیشــتر از هر
منطقهدیگریدرگذشته،مورد رقابتونزاعکالمیومیدانی
بازیگران مختلف قرار گیرد .مبارزه با گروه تروریستی جبهه
النصره–اصلیترینبازیگردرادلب-درهیچیکازتوافقهای
صورتگرفتهمیانبازیگرانمختلفاعمازتوافقکاهشتنش
میان روســیه ،ایران و ترکیــه؛ قطعنامــه ،2254توافقهای
صورتگرفته میان دولت قبلی آمریکا و دولت روسیه؛ بیانیه
وین 2و...منعنشدهکهحتیبعضابرآنتاکیدهمشدهاست.
این به دلیل درج نام این گروه در فهرســت تروریستهاست.
آمریکا اگرچه شعار مبارزه با تروریسم سر میدهد اما مخالف
آزادسازی اســتان ادلب اســت .برخی از اهداف آمریکا برای
کارشکنی در مســیر آزادســازی ادلب عبارتند از -1:آمریکا
میداندکهدرصورتآزادسازیادلب،مناطقمرزیسوریه،
اردنوعراقاحتماالگامبعدیارتشسوریهخواهدبود.آمریکا
و برخی گروههای تروریستی مورد حمایت این کشور ،در این
مناطق(ازجملهالتنف)حضوردارند-2.مهمترینابزاربازی
آمریکادرسوریه،شرقفراتاستکهعمدتادراختیارکردهای
همسو با اوســت .اکنون کردها بنا به دالیلی ،در پی تعامل با
دولت سوریه هستند .چنین رویکردی از سوی کردها و بشار
اسد،میتواندتاحدیتوانچانهزنیآمریکادرگامهایپایانی
بحران سوریه را کاهش دهد .در چنین شــرایطی آزادسازی
ادلب،توانچانهزنیآمریکاراکاهشمیدهدوزمینهتقویت
دولتسوریهرافراهممیسازد.
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نمایندگان عراقی سوگند خوردند اما «فراکسیون بزرگ» معرفی نشد

عراق ،همچنان بینخستوزیر

جدال2محور صدر-العبادی و مالکی-العامری برای تشکیل دولت اوج گرفته است
سید رضا قزوینی غرابی

روزنامهنگارعراقیمقیمایران

پارلمانجدیدعراق هرچندنخستینجلس هخودرابرگزار
کردو 297نمايندهازمجموع 329عضوسوگندیادکردند
اما فراکســیون بزرگ پارلمانی برای تشــکیل دولت آینده
عراقمشخصنشد.گفتهمیشودپسازآنکهرئیسسنی
(موقت)پارلمان،فراکسیونپنجگانه(عالوی،حکیم،صدر،
العبادی،النجیفی)رافراکسیونبزرگاعالمکرد،اعضای
محور مقابل (مالکی ،عامری و بخشــی از النصر) از جلســه
پارلمان خارج شــدند .تا این جا هر دو ائتالف درخواســت

میانمار  2خبرنگار رویترز را به  ۷سال زندان محکوم کرد

خفقان «ماگ قصاب»

«ما را به زنــدان میاندازند اما نمیتوانند چشــم و گوش
مــردم را ببندنــد ».ایــن ســخنان خبرنــگاری بــود که به
دلیل افشــاگری نســل کشی مســلمانان توســط ارتش
میانمار ،بازداشت شد .دادگاهی در میانمار دو خبرنگار
خبرگزاری رویترز را به جرم "نقض قانون حفاظت از اسرار
دولتی" به هفت ســال زندان محکوم کرد .این دو درباره
نسلکشی مسلمانان روهینگیا به دســت ارتش میانمار
تحقیقمیکردندکه ۲۶۶روزپیشبازداشتشدند.یکی
از مواردی که آنان درباره آن دست به تحقیق زدند ،اعدام
 ۱۰مرد مسلمان روهینگیایی توسط ارتش میانمار بود.
سردبیر رویترز در پی اعالم حکم دادگاه علیه خبرنگاران
این خبرگزاری تصریح کرد که این حکم برای میانمار به
مثابه عقبگردی در نیل به دموکراســی است .او از دولت
آنگ سان سوچی ،برنده نوبل صلح ،خواهان تجدیدنظر
در این حکم شد.پیشــتر نیزگروه جستوجوگر مستقل
سازمانمللمتحددربارهکشتارمسلمانانمیانمارتوسط
ارتش این کشور گزارش خود را ارائه کرد .در این گزارش
آمده اســت مســلمانان روهینگیا توســط ارتش قتلعام
شدهاند و امرای ارتش و سران نظامی این کشور باید مورد
محاکمه و بازرسی ویژه قرار گیرند .این در حالی است که
میانمار یک برنده جایزه صلح نوبل را در خود پرورش داده
که نشان میدهد تا چه اندازه به صلح بشری پایبند است!
آنگ سانگ سوچی ،برنده نوبل از جمله میانماریهایی
اســت که نهتنها در خفا از این کشــتار و نسلکشــی شبه
نظامیان تنــدروی بودایی که «ماگ» خوانده میشــوند،
حمایت کرده ،بلکه بارهــا از اظهارنظر صریــح در مقابل
رویدادهای وابسته به این قتلعام شانهخالی کرده است.
▪آیندهبحرانمیانمارچگونهخواهدبود؟

مســلمانان میانمار کــه اکنون بخــش قابل توجهــی از آن
عمرانخان ،نخســت وزیر پاکســتان بهصورت رسمی آغاز
طرح «نهال برای پاکستان» را اعالم کرد .با پایان یافتن این
طرح طی پنج ســال حکومت حزب تحریــک انصاف تعداد
درختهایپاکستان۱۰میلیارداصلهافزایشخواهدیافت.
مرحله اولیه این طرح دیروز در شهرهای اسالمآباد ،الهور،
کراچی ،کویته ،پیشــاور ،گلگیت و ســکردو برگزار خواهد
شد.قراراستدرمرحلهاولیکمیلیونونیماصلهدرختدر
شهرهایمختلفکاشتهشودومردمنیزدولتمردانرابرای
کاشــت این درختها یاری کنند.عمرانخان در حالی که
اولیندرخترامیکاشتوطرحراآغازمیکرداعالمکرد:
افزایش ۱۰میلیارداصلهدرختبهفضایسبزباعثکاهش
بســیاری از مشــکالت زیســتمحیطی از جملــه تغییر دما

آمریکا

کری :آمریکا بهای انفعال اوباما در پرونده
سوریه را داد
وزیرخارجهسابقآمریکاکهحضوردرانتخابات 2020راهم
رد نکرده اســت ،تاکید کرد که تصمیمگیــری دونالد ترامپ
گاها بر اساس حقیقت یا توصیه اشخاص نیست و او داستان
سرهممیکند.جانکری،درمصاحبهباسیبیاسهمچنین
یادآور شد که باراک اوباما ،رئیسجمهوری سابق آمریکا باید
هشدار خط قرمزی که برای سوریه ترسیم کرده بود ،اجرایی
میکرد و معتقد اســت که ایاالت متحــده در نتیجه آن بهایی
پرداخت کرد .او فکر میکرد که اوباما پس از حمله (ادعایی)
به شهروندان سوری با تســلیحات شیمیایی در سال۲۰۱۳
قرار است که دست به یک حمله موشــکی بزند .کری گفت:
فکرمیکردمروبهجلوحرکتمیکنیم.فکرمیکردمزمانش
فرارسیدهباشد.فکرمیکردمبامنتماسمیگیردو(اوباما)
میگوید که همان شــب حمله میکنیم یا هر چیز دیگری اما
این طور نشد .کری تاکید کرد :من ایدههای متفاوتی را روی
میزگذاشتم.رئیسجمهوریآمریکا(اوباما)بابحثهایمن
متقاعد نشــد .معتقد بودم ما گزینههای متعــددی داریم که
میتوانیم با پذیرش کمترین خطر این پیام را به اسد برسانیم
که هر وقت بگوییم کاری را انجــام میدهیم ،میدهیم .فکر
میکنمبایداینکاررامیکردیم.فکرمیکنمآمریکابابتاین
که اوباما پای حرفش نایســتاد ،بهایی پرداخت کرد .کری در
کتابشباعنوان"هرروز روزتازهایاست"دربارهانفعالاوباما
گفتهاست:اگرچهبانحوهمدیریترئیسجمهوریوقتآمریکا
موافقنبوداماآنرابدترینعملکرداوبامانمیداند.اودرپاسخ
بهاینکهآیاازروشدونالدترامپدرمدیریتمسئلهسوریهبه
دنبالاستفادهازتسلیحاتشیمیاییدرسوریهحمایتمیکند
یا خیر؟ گفت :با استفاده از جبر توسط ترامپ موافق است اما
فکرمیکندکهایننبایددرهمانجامتوقفمیشد.

خودرابهرئیسموقتپارلمانتقدیمکردهاند.موضوعاین
که کدام محور ائتالف بزرگ تر است حاال تبدیل به چالش
بزرگی شــده اســت .ائتالف پنج گانه معتقد است امضای
رئیس حزب به نمایندگی از اعضای متبوعش کافی اســت
اما ائتالف مقابل می گوید امضای تــک تک  145نماینده
خود را گرفته و این امضاها واقعی اســت.با ایــن رویداد که
شــبیه اتفاقات ســال  2010بود ،این دادگاه عالی فدرال
خواهد بود که تصمیم خواهد گرفت بر اساس قانون ،کدام
ائتالفحقتشکیلکابینهراخواهدداشت.عالوهبراینکه
کردها نیز می توانند با پیوستن به یکی از دو ائتالف ،روشن
کننده وضعیت موجود باشند .گفتنی اســت تنها در کمتر

ها به بنگالدش کوچ داده شــدهاند بــا چالشهای جدی
مواجه هستند و برای ریشــهیابی بحران میانمار باید آن را
از چند محور مورد بررسی قرار داد :تبعیض نژادی ،منافع
آمریکا،شرایطسیاسیداخلیویژه،سیاستوحدتملی،
اسالمهراسی جهانی و سیاست تالفیجویانه بوداییها
تنهــا بخشــی از عناوینی اســت که بــرای بررســی بحران
میانماربایدبهآنهاتوجهکرد.درهمینحالنقشآمریکا
رادرتشدیداینچالشبینالمللینبایدازنظردورداشت.
ایاالت متحده با علم به این که دولت میانمار با دولت چین
روابطاقتصادیوتجاریدارددرتالشاستاینمناسبات
را از طریق فشــارهای بینالمللی و تشــدید شــکافهای
اجتماعیداخلیتقویتکند.آمریکاولعسرمایهگذاریدر
میانمارراداردوبقیهمسائلحاشیهایمحسوبمیشود،
هر چند پای کشــتار فجیع هزاران انســان در میان باشد.
«سیتدمیر»ازصندوقکمکهایانساندوستانهترکیه
نیزدراینبارهمیگوید:قدرتهایاصلیمنافعمشخصی
در میانمار دارنــد و به دلیل ایــن منافع در قبــال وضعیت
موجوددراینکشورسکوتکردهاند.دمیردرادامهافزود:
میانمار همچنیــن منابع طبیعــی مهمــی دارد در نتیجه
سیاستهای آمریکا و چین در میانمار درگیر است و هر دو
یعنیپکنوواشنگتنبهدولتمیانمارچشمدوختهاند .در
اینمیاننقشالبیآمریکاییبرایاهدایجایزهصلحنوبل
بهآنگسانگسوچیرانبایدفراموشکرد،چراکهآمریکا
قصدداشتازسوچیبهعنوانیکچهرهبینالمللیعلیه
چیناستفادهکنداماباکشتارمسلمانان،سوچیدیگرقادر
نیســت این نقش را برای آمریکاییها بازی کند ،به همین
سببایاالتمتحدهتالشخواهدکرددرونارتشمیانمار
چهرههــای جدیدی را همســو با خــود که سیاســتهای
معتدلتریدرمقابلمسلماناندارندبیابدوآنهارابرای
رسیدنبهقدرتیاریکند.

رونمایی ارتش یمن
از مرحله جدید مبارزه
از 12ساعت مانده به انعقاد نخستین جلسه پارلمان عراق
و در حالی که مذاکرات با هیئت کــردی اعزامی به بغداد از
هر دو محور ادامه داشت ،ائتالف چهارگانه (صدر ،عالوی،
حکیموالعبادی)دورهمجمعشدندتاتشکیلفراکسیون
بزرگ را اعالم کنند .با پیوســتن القرار (اسامه النجیفی)،
گروه های کوچک تر دیگری نیز جمع شــدند تا رسانه های
وابسته به این جریان ،لحظه به لحظه خبر افزایش اعضای
ملحق شده به این ائتالف و رسیدن آن به 184نفر را اعالم
کنند.هر چند در برگه امضا شــده رهبران این گــروه ها در
مقابل نام العبادی عدد 42به معنای تعداد نمایندگان وی
درجشدهبوداماهمزمانبیشاز 20نفرازاینافرادازجمله
فالح الفیاض (جنبش العطاء – شش نفر) در جلسه دیگری
که با محوریــت فتح و دولت قانــون و تعدادی از اهل ســنت
و گروه های کوچک تر تشــکیل شــده بود حضور داشتند و
ملحقشدنبهاینمجموعهراامضاکردهبودند.حالائتالف
چهارگانهکهنامخودرابهائتالفاالصالحوالبناء(اصالحو
سازندگی)تغییردادمدعیجمعآوری 184امضاوائتالف
مقابلکهنامالبناء(سازندگی)رابرایخودبرگزیدازجمع
آوری 145امضا برای خود خبر می دهد .البناء بدون توجه
به اعالم ائتالف بزرگ تر توســط ائتالف چهارگانه ،خود را
ائتالفنهاییوبزرگمعرفیکردهاست.فراکسیونبزرگ
باید( ۱۶۵نصف )۱+کرسی کســب کند تا بتواند اکثریت
پارلمان را در اختیار داشته باشد.جمع عدد اعالم شده این
دو ائتالف برابر با  329یعنی کل اعضای پارلمان است در
حالیکهکردهاکهحدود 50نفرهستندهنوزواردهیچیک
ازائتالفهانشدهاند!اینبهمعنایمبالغهوامضاهایجعلی
دردوفهرستمذکوریایکیازآنهاست.جالباینکهبرگه

جمعآوریامضایاصالحوسازندگیکهبهفهرستآمریکا
معروف شده است دارای دســت خط ها و امضاهای مشابه
است و دیروز نیز برخی افرادی که نام آن ها در فهرست درج
شده بود اعالم کردند که از این موضوع بی اطالع بوده اند.
آنچهدرظاهرتااینجاقطعیمینمایدجداییدقیقانیمی
از اعضای النصر ( 21نفــر) از حیدر العبادی و پیوســتن به
محورمالکیوالعامری -محورنزدیکبهایران-است.فالح
الفیاض رئیس برکنار شده هیئت حشــد الشعبی و مشاور
امنیت ملی کشــور نیز در میان آن ها دیده می شود.این در
حالی اســت که العبادی خود ریاست حشد الشــعبی را به
عهدهگرفتهاست.
▪تداومناآرامیهادربصره

همزمان،دستکم دهها معترض در برابر یک میدان نفتی
بزرگ در جنوب عراق گرد آمدند .عدهای نیز جاده بصره به
سویایرانرامسدودکردند.مردمخشمگینبهبیکفایتی
دولت در خدماترسانی و ســطح باالی فساد معترض اند.
آن ها به ویژه با مشــکل آب آشــامیدنی طرف هســتند .آب
آشامیدنیبصرهچنانشورشدهکهساکنانشآنراغیرقابل
نوشــیدن توصیف میکنند .اعتراضهای عراق از  ۱۷تیر
در بصره به خاطر قطع برق و کمبود آب آشامیدنی آغاز شد
و به چندین شــهر دیگر از جمله بغداد کشید .مقتدی صدر
از اعتراضها حمایت کرده و آن ها را «انقالب گرســنگان»
خوانده اســت .این در حالی اســت که آیتا ...سیســتانی،
مرجععالیقدرشیعیانعراقاحمدالصافی،نمایندهخودرا
همراهکارشناسانیبرایحلبحرانآلودگیآبآشامیدنی
شهربصرهبهایناستانفرستاد.

تصمیم سعودی ها درباره حفر کانال در مرز قطر جدی است

عربستان قطر را جزیره میکند؟

شریفی-عربستان که روزی با احداث پل ارتباطی میان
خود و بحرین (گذرگاه ملک فهد) ســعی در تعمیق رابطه
اش با کشــورهای حوزه خلیج فارس داشت حاال تصمیم
به حفر خندق در مرزهایش با قطر گرفته اســت .این طرح
که اســاس آن حفر کانالی به طول ۶۰کیلومتر در سراسر
مرز عربســتان با قطر اســت ،در صورت اجرایی شدن به از
میان رفتن مرزهای زمینی میان دو کشــور و تبدیل شــبه
جزیره قطر به یک «جزیره» می شــود .این پروژه که پیشتر
خیلیجدیگرفتهنمیشدباطرحمجددآندررسانههای
عربستانیازجملهروزنامه«مکه»واردمرحلهتازهایشده
است .حفر کانال «ســلوی» ،خبر جدیدی نیست .تاکنون
بسیاری انتشــار این اخبار را نوعی تبلیغات سیاسی برای
تحریکدولتقطرارزیابیمیکردندامااکنونبهگزارش
رویترز،یکیازمشاورانارشدمحمدبنسلمان،شاهزاده
عربستانرسماخبربرنامهاحداثاینکانالراتاییدکرده
است.رسانه ای شــدن مجدد موضوع کانال سلوی پس از
آن صــورت گرفت که طی چند روز گذشــته مواضع دولت
قطردرخصوصاوضاعدریمن،خشماماراتوعربستانرا
برانگیخت.حفراینکانالاز"سلوی"به"خورالعدید"عمال
مرزخشکیبیندوکشورقطروعربستانسعودیراازبین
میبرد.عربستانباحفراینکانالبرآناستکهکشتیرانی
دراینمنطقهراممکنسازد.موضوعحفراینکانالاززمان
تشــدید بحران دیپلماتیک عربســتان و متحدانش با قطر
به طور جدی در رسانههای عربســتان مطرح شده است.
حاال« ،سعود القحطانی» ،مشاور ارشد محمد بن سلمان
در توئیتی نوشت« :به عنوان یک شــهروند عربستان ،بی
صبرانه منتظر روشن شدن جزئیات مربوط به پروژه ایجاد
کانال در شرق سلوی هستم ».به اعتقاد این مسئول بلند
پایه عربستانی طرح یاد شده «یک پروژه تاریخی است که
میتواندجغرافیایمنطقهراتغییردهد».

پروژه کاشت10میلیارد اصله درخت در پاکستان آغاز شد

وعدههایبزرگ عمرانخان

خواهدشد.ویتصریحکرد:مردمدرتمامشهرهامیتوانند
با مراجعه به مراکز تعیینشــده نهالهای رایــگان دریافت
کنندوخودایننهالهاراکاشتهوازآنمراقبتکنند.گفتنی
استیکیدیگرازوعدههایاصلینخستوزیرپاکستاندر
جریانرقابتهایانتخاباتی«مبارزهبافقروفساددرکشور»
بود .او بر همین اساس پس از ادای سوگند نخستوزیری،
بالفاصله فهرســتی از برنامــه کوتاهمــدت خود را کــه قرار
اســت در  100روز اول نخســتوزیریاش اجرایی شــود،
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رســانهای کرد« .ایجاد  10میلیون شغل»« ،کاهش قیمت
بنزین ،برق و فراوردههای حامل انرژی»« ،کاشــت درخت
درسراسرکشور»«،احداثچهارمکانبزرگگردشگری»،
«حذف قوم و خویشبازی از عرصه سیاست»« ،از بین بردن
فقر و مشــکالت مناطق محروم جنوب پنجــاب»« ،کاهش
مالیات» و ...بخشی از وعدههایی است که عمرانخان قرار
است در 100روز ابتدایی زمامداریاش اجرایی کند .یک
تصمیمعجیبدیگرنخستوزیرپاکستان،حضورنداشتن

▪تنشیکهنیازبهپولدارد

هزینه احداث این کانال دو میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال
عربستان ،معادل  ۷۴۷میلیون دالر برآورد شده است.
اما سوال این است که حکومت سعودی توانایی پرداخت
هزینه گــزاف این طــرح را ،در کنــار هزینه جنــگ یمن و
اجرای پروژه ســاخت مرکز تفریحی در غرب عربســتان
دارد یا خیر؟ ســعودی برای پرداخت هزینه های جاری
خود روی فروش ســهام آرامکو حســاب باز کرده اســت.
ســهامی کــه هنوز بــه فــروش نرفته اســت .تنــش اخیر
سعودی با کانادا نیزباعث شده بسیاری ازسرمایه گذاران
خارجــی تمایلی به خطــر کــردن در یک قلمــرو قضایی
غیرقابل پیش بینی نداشته باشند.
درهفتادوسومینمجمععمومیسازمانمللاست.دلیل
اینتصمیم،همآنگونهکهشاهمحمودقریشی،وزیرکشور
پاکســتان گفته تالش عمرانخان برای تمرکــز بر اقتصاد
پاکســتان بیان شــده اســت .وی میخواهد در این فرصت
چند روزه بر دولت جدید خود و بحــران واحد پول ملی این
کشور متمرکز شود .او میخواهد با الگوبرداری از سیستم
حکومت کشور سوئیس ،سیاست جدیدی با هدف کاهش
بدهیهای داخلی و خارجی ،کاهش تورم و بهبود عملکرد
سیستم بانکی را در این کشور پیش بگیرد.دو روزپیش نیز
عمران خان در اقدامــی عجیب خودروهای ســوپر لوکس
دفتر نخست وزیری را به حراج گذاشت تا با بالگرد به محل
کار برود،ریاضــت اقتصادی کــه جنجال زیادی بــه پا کرد.

...

اظهار نظر روز
فرد کاپالن:

متیس قربانی بعدی است؟
توفــان توئیتــری اخیــر ترامــپ بــرای وزیــر دفــاع چنــدان
امیدوارکننده نیست.به نظر می رسد جیم متیس وزیر دفاع
آمریکا نفر بعدی باشــد که به دلیل وفادارنبودن به ترامپ در
صف[برکناری]باشد.متیساظهاراتیاحمایتهاییراعلیه
مواضعترامپایرادکردهاست،بهویژهزمانیکهبحثتقویت
تعهدات آمریکا به ناتو و اطمینان بخشی به متحدان آسیایی
مطرح بوده اســت اما جدیدترین چالشهای او به طور جدی
مطرح شده و شــخص ترامپ به او تاخته اســت .آخرین مورد
هفتهگذشتهاتفاقافتادزمانیکهدرنشستیخبریازمتیس
درباره سرنوشت رزمایشهای مشترک آمریکا با کره جنوبی
سوال شد .ترامپ در نشست با رهبر کره شمالی در سنگاپور
قول داد که ایــن رزمایشها ،به دلیــل هزینهبر و تحریکآمیز
بودن،تعلیقشوند.متیسروزشنبهنیزمخالفتخودبااقدام
ترامپراصریحتراعالمکرد.اوگفتکهتعلیق(رزمایشها)به
عنوان "اقدامی بر پایه حسننیت"بود .متیس افزود" :مافعال
برنامهای برای تعلیــق رزمایشهای دیگر نداریــم ".روز بعد،
دونالدترامپبدونذکرناممتیسیکتوئیتچهاربخشیرابا
عنوان"بیانیهکاخسفید"منتشرکردکهدرآنآمدهبود«دراین
زماندلیلیوجودنداردکههزینهزیادیصرفرزمایشهای
مشترک کره جنوبی و آمریکا شــود .ضمنا رئیس جمهور می
تواند فورا رزمایشهای مشــترک با کره جنوبــی و ژاپن را ،در
صورتیکهخودشبخواهدازسرگیرد».مارکلندلر،روزنامه
نگار نیویــورک تایمز به نقــل از مقامــات وزارت دفــاع آمریکا
نوشــت که اظهارات متیس باعث عصبانیت مقاماتی در کاخ
سفید شده اســت .دور از ذهن نیســت که تصور کنیم ترامپ
از ادای احتــرام متیس بــه مککین طی چند روز قبــل از آن،
عصبانیشدهباشد.متیسهمیشهبهنظرخارجازتیمترامپ
بوده اســت .ترامپ عمدتا او را به خاطر نام مســتعارش "سگ
دیوانه" به عنوان وزیــر دفاع انتخاب کرد .بــه هنگام تصدی،
ترامپازاینکهمتیسمخالفشکنجهوتالشهابرایشروع
جنگی جدید اســت ،تعجب کرد .متیس همچنان در کنگره
محبوب اســت و برای متحدان آمریکا اطمینان خاطر است.
اگر ترامپ میخواست متیس را اخراج کند ،با اعتراض علیه
چنین اقدامی ،مانع او میشــدند .ترامپ شــاید دیگر چنین
حسی نداشــته باشــد .جمهوری خواهان اثبات کردهاند که
قادر یا راضی به انتقاد از ترامپ نیستند .متحدان همچنان از
متیستمجیدمیکنند،اماآنهامیدانندکهمتیسدیدگاه
های دولت را منعکس نمیکنــد .ضمن این که نظر متحدان
برای ترامپ اهمیت چندانی نــدارد .در بیانی کوتاه ،متیس
مصونیت سیاســی خود را از دســت داده اســت .کســانی که
متیسرامیشناسندمیگویندکهاوحداقلقبلازانتخابات
میاندو رهای خودش اســتعفا نخواهد کرد .درگیری فراتر از
صرفازسرگیریرزمایشهاست.اینبحثنشانگردرگیری
و اختالف عمیقتری درباره نحوه برخورد با برنامه تسلیحات
هستهایکرهشمالیوامنیتشرقآسیاست.متیسخواهان
جنگنیست.قبلازشروعماهعسلترامپواون،اودرمقابل
درخواستکاخسفیدبرایطراحینقشهجنگمقاومتکرد،
امااوطرفدارفشارمداومبراونبهمنظوربرداشتنگامهاییدر
مسیرخلعسالحاست.دراینزمینهاوهمنظربامایکپمپئوو
جانبولتوناست.ترامپدراینکهمعتقداستکهرهبرکره
شمالی دوستی صادق با اهداف محترم است ،تنهاست ،اما
پمپئو بیشتر مایل است که خودش را هم جهت با ترامپ کند
تا این که با انتقاد به دفاع از منافع آمریکا بپردازد .بولتون هم
کهبرایمدتطوالنیخواهانبمبارانکرهشمالی(وایران)
بوده ،به نظر میرسد که عقب نشسته است و منتظر شکست
گفتوگوهاباپیونگیانگاست.اگرمتیس،بهدلخواهخودیا
دستورترامپ،کابینهراترککند،ترکیبکابینهشاملافراد
مطیعوهماهنگخواهدبود.شایعهشدهکهسناتورلیندسی
گراهامتمایلبهتصدیوزارتدفاعدارد.گزینهدیگرسناتور
تام کاتن است که مخالف شدید توافق هسته ای ایران است و
اینموضوعباعثمیشودکهترامپاورابهعنوانگزینهدرنظر
گیرد.متیسوزیردفاعایدهآلینبوده،اماحداقلاوکارخودرا
انجامدادهاست.اوآخرین"فردبالغدرجمع"دولتاست.اگر
اتاقهایقدرتترامپمثلزمینبازیکودکانچموشباشد،
باید منتظر باشــیم که هرج و مرج در پنتاگون و در تعامالت با
دوستانودشمناندرسراسراقیانوسهاجاریشود.

نمای روز

راست های افراطی در سوئد برنده احتمالی انتخابات خواهند بود

توفان بزرگ اروپاگریزی

گروه بین الملل -راســت افراطی پس از ریشــه دواندن
در فرانســه ،آلمان ،ایتالیا و مجارستان به دنبال شگفتی
سازیدرمنطقهاسکاندیناویاست.مردمسوئدیکشنبه
هفته آینده ( 9ســپتامبر) برای انتخاب دولــت جدید در
این کشور به پای صندوقهای رأی خواهند رفت .انتظار
می رود که راســت های افراطی با اســتفاده از نارضایتی
رای دهندگان از مســائل مهاجرتی و بهداشــت و درمان
در انتخابات عمومی بتوانند تعداد کرسی قابل توجهی را
کسب کنند .این امر سبب شده که ناظران انتخابات این
دوره ســوئد را «تاریخی» قلمداد کنند و اتحادیه اروپا با
نگرانی به آن بنگرد.اگر دموکراتهای سوئد ()SD
که همان حزب ملیگرا و ضد مهاجرت هســتند ،به
قدرت برسند ،پیوندهای میان سوئد و اتحادیه اروپا
کم رنگتر خواهد شد و این اتفاق ناخوشایندی برای
اتحادیهای خواهد بود که تا کنون هم
به حد کافی تضعیف شــده است.
موضوع دیگر مقابله با گرمایش
زمین است ،موضوعی که این
حــزب بــا آن مشــکل دارد در
حالــی کــه ســوئد در طــول
تابستانامسالباموجگرما
و آتشســوزی جنگلهــا
مواجه بود.
▪بازیگران اصلی کدامند؟

تها:محور
سوسیال-دموکرا 
ائتالف چپ میانه سوئد و حزب
نخســتوزیر اســتفان لــوون

که عمال از یک ســده پیش به این ســو در همــه دورههای
انتخاباتــی حــزب اول کشــور بــوده اســت.میانهروها:
جنبش راســت میانــه که لیبــرال بــوده و در فاصلــه میان
تها
ســالهای  ۲۰۰۶تــا  ۲۰۱۴از سوســیال-دموکرا 
پیشی گرفت.دموکراتهای ســوئد :حزبی عوامگرای
ضد مهاجرت بــه رهبــری «جیمی اکســون» .اگــر نتیجه
نظرســنجیها دقیق باشــد و این حزب بتواند  ۲۵درصد
آرا را نصیب خود کند ،آن گاه توانســته است دو برابر آرای
دور قبل را از آن خود کند.سبزها :حزب اکولوژیست
(طرفدار محیط زیســت) که چهار ســال پیش
به لطف ائتــاف بــا سوســیالدموکراتها
برای نخســتین بار طعم پیروزی را چشید.
باید دید آیــا این حزب به دلیــل مبارزه علیه
تغییرات جوی تنبیه خواهد شد یا نه.از میان
دیگر گروهها و تشکیالت حاضر در انتخابات
ایــن دوره میتــوان از حــزب میانــه
کــه لیبــرال و روستاییگراســت؛
کمونیستهای ســابق حزب چپ
که اروپا ستیز هستند :لیبرالها؛

دموکراتمسیحیها؛ ابتکار فمینیست
و جنبش مقاومت شمالی که از گروههای
نئونازی اســت ،نام برد.نرخ بیکاری در

ســوئد به نســبت پایین و ســرانه درآمد ناخالص ملی این
کشور از میانگین اتحادیه اروپا باالتر است .سوئد یکی از
 10کشور خوشبخت جهان اســت .در واقع باید گفت که
امروز حال سوئد از هر زمان دیگری بهتر است ،اما چیزی
که باعث شده اقبال مردم به دموکرات های سوئد (راست
افراطــی) افزایــش یابد بحــران مهاجــرت به این کشــور
است که از سال  2015به شــکل بی سابقه ای گسترش
یافت .بــه گــزارش یورونیــوز ،در آن زمان ســوئد پذیرای
 ۱۶۳هزار پناهجو شد و این یک رکورد تاریخی برای این
کشــور بود .ســوئد  ۱۰میلیون نفری تا پیش از آن یکی از
مهاجرپذیرترین کشــورهای جهان بود .در آن سال همه
چیز تغییر کرد ،زیرا نسبت شــمار پناهجویان به جمعیت
کشــور افزایش یافت و ســوئد در این زمینه دومین کشور
اروپا شــد .دولت اقلیت ســوئد با قــرار دادن کنترلهای
موقت مرزی و سخت کردن قوانین مربوط به درخواست
پناهندگی ،به طرز بیپیشــینهای از سیاســت مهاجرتی
خود عقبنشــینی کرد .این موضوع اگر چه باعث شــد از
موج مهاجرت به ســوئد اندکی کاسته شود ،اما اعتماد به
حزب ائتالفی حاکم یعنی سوســیالدموکرات – سبزها
باز هم کمتر شد.به گزارش خبرگزاری فرانسه ،بر اساس
نظرسنجی موسسه «اسکوپ» حزب سوسیال دموکرات
«اســتفان لوون» نخســت وزیر ســوئد که از دهــه 1930
تا کنون بر عرصه سیاســی ســوئد تســلط داشــته اســت،
همچنان بزرگ ترین حزب کشــور باقی خواهــد ماند اما
میزان آرای آن تا حد کم سابقه ای کاهش خواهد داشت.
همچنیــن پیش بینــی می شــود حــزب راســت افراطی
«دموکرات های سوئد» ( )SDبیشترین میزان افزایش آرا
را داشته باشــد و در مکان دوم قرار گیرد و حزب محافظه

کار «میانه روها» نیز در مکان ســوم جای گیــرد .این نظر
ســنجی نشــان می دهد میزان حمایت مردمــی از حزب
سوســیال دموکرات حدود  23.8درصد است در حالی
که آرای این حزب در انتخابات ســال  2014حدود 31
درصــد بــود .نظرســنجی جدید حاکی اســت کــه حزب
راست افراطی دموکرات های سوئد نیز  20درصد و میانه
روها  17درصــد رای دارند .آرای حزب راســت افراطی
در انتخابات قبلــی  13درصد بــود .با این حــال به گفته
تحلیل گران انتظــار نمی رود که گروه چپگرای نخســت
وزیر کنونی یا ائتالف حزبی راست میانه بتوانند اکثریت
پارلمانی را به دســت آورند و هر دو جنــاح نیز همکاری با
حزب راست افراطی را منتفی اعالم کرده اند .پیش بینی
می شود که بن بست پارلمانی در انتظار سوئد باشد.

تظاهرات دریایی بازگشت با مشارکت  50قایق در سواحل
نوار غزه برگزار شد و قایقهای جنگی رژیم صهیونیستی به
صورت گســترده به سمت فلســطینیها تیراندازی کردند.
هفته گذشــته بود کــه «آویگدور لیبرمــن» وزیر جنــگ رژیم
صهیونیستی تصویری منتشــر و اعالم کرد این رژیم در حال
ساختدیوارحائلدریاییاستتاجلویحمالتاحتمالیبه
سرزمینهایاشغالیازطریقسواحلغزه گرفتهشود.گفته
میشود طول این دیوار 200متر ،عرض آن 50متر و ارتفاع
آن شش متر اســت .تظاهرات بازگشــت در مرز خشکی نوار
غزهبافلسطیناشغالیاز 30مارس( 10فروردین)آغازشد.
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